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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญั หา และกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์
การตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตจําหน่ ายกระเบื้องเซรา
มิก กรณี ศึกษา บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์ใน
การศึก ษาดังนี้ คือ 1.เพื่อ ศึก ษาสภาพแวดล้อ มทางการแข่งขัน ของอุ ต สาหกรรมกระเบื้อ ง
เซรามิคในประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยนื ยันปญั หาของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) 3.เพื่อศึกษากําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดให้แก่บริษทั
ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริหารและลูกค้าของบริษทั และข้อมูลทุตยิ ภูมเิ ป็ นข้อมูลจากเอกสารทางราชการ
เช่น สํานักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมเซรามิกไทย ศูนย์กลาง
ข้อมูลจากลงทุน ศึกษาจากบทความวารสารและสิง่ พิมพ์ต่างๆรวมทัง้ Website ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จากนัน้ ทําการวิเคราะห์สถานการณ์ อุตสาหกรรมผลิตจําหน่ ายกระเบื้องเซรามิกใน
ประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ทางการแข่งขัน ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ์การปรับตัวทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมผลิตจําหน่ ายกระเบื้องเซรามิก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อ มูล ประกอบไปด้ว ย SWOT Analysis, Five Forces Model, TOWS matrix ทัง้ นี้
เพือ่ ตอบคําถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
ผลการศึกษาทําให้ท ราบว่า อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกของประเทศไทยนัน้ ยังมี
ศักยภาพในการเจริญเติบโตได้อกี แต่มกี ารแข่งขันค่อนข้างสูงภายในอุตสาหกรรมกระเบื้อง
เซรามิก โดยเฉพาะกระเบื้องเซรามิกราคาถูกที่นําเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า
ประเทศไทยส่งผลให้เกิดผลกระทบกับผูป้ ระกอบการในไทยทีม่ อิ าจต่อสูก้ บั การแข่งขันทางด้าน
ราคาทําให้การแข่งขันนัน้ มีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ บวกกับราคาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตบางตัว
มีราคาทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้บริษทั มีตน้ ทุนทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากวัตถุดบิ บางตัวต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
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รวมถึงสินค้าของบริษทั ไม่ได้มคี วามแตกต่างจากคู่แข่งขันมากนัก ทําให้รายได้ของบริษัทนัน้
ลดลง จากสาเหตุดงั กล่าวทางเลือกและแนวทางเลือกกลยุทธ์ คือ การใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต
โดยการพัฒนาตลาด (Market development Strategy) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในการดําเนินธุรกิจผลิตจําหน่ ายกระเบื้องเซรามิก โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและเพื่อเพิม่ โอกาสในการทําให้บริษทั มียอดขายเพิม่ สูงขึน้
แนวโน้ มกระเบื้องเซรามิกที่มขี นาดใหญ่ เริม่ กลายเป็ นที่ต้องการของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ บริษทั จึง
ควรผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และกลยุทธ์การเจริญเติบโตนี้
ควรมีการวางแผน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยต่างๆในตลาด
อุตสาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิกในยุคปจั จุบนั

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพือ่ ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิคในประเทศไทย
ั หาของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อิน ดัส ทรี่ จํ า กัด
2.เพื่อ ศึก ษาวิเคราะห์ย ืน ยัน ป ญ
(มหาชน)
3.เพื่อศึกษากําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดให้แก่บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

บทนํา
บริษทั ไทย เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ 2512 ร่วมกับบริษทั Agrob
Alla Genbaud ผูผ้ ลิตเซรามิคชัน้ นํ าของเยอรมัน เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตกระเบื้องเซรามิครายแรกใน
ประเทศไทย ในระยะแรก TGCI ได้ศกึ ษาค้นคว้า และพัฒนา เทคโนโลยีการผลิต เช่น ระบบ
การผลิตแบบ Mono Fast Firing System ซึ่งสามารถช่วยเพิม่ กําลังการผลิตของบริษัทต่อมา
จากการที่บริษทั ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีท่ที นั สมัย และขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับความ
ต้ อ งการที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้น อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยัง้ TGCI ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ การค้ า จาก “AGROB” มาเป็ น
“CAMPANA” และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ผนั
กิจการสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็ นการตอบรับพัฒนาการอย่างต่ อเนื่อง ทางด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ปจั จุบนั TGCI เป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะผูผ้ ลิตกระเบือ้ งเซรามิค รายหนึ่ง ทีม่ กี ําลังการผลิตวัน
ละ 120,000 ตารางเมตร บริษทั TGCI ได้มกี ารขยายตลาดสู่ต่างประเทศอีกด้วย ซึง่ ร้อยละ 90
เป็ นการจําหน่ายภายในประเทศ และอีกร้อยละ 10 นําส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ได้ตงั ้ โชว์รูม 1 แห่งในกรุงเทพฯ และ 14 แห่งในจังหวัด
ใหญ่ๆ ทัวประเทศ
่
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก ลําพูน ขอนแก่น กาฬสินธ์ นครราชศรี
มา อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม สุรนิ ทร์ สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรขี นั ธ์ (หัวหิน) และ
ชลบุรี (พัทยา)
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ปจั จุบนั บริษทั ไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ประ
เภท คือ
1.บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิต
และจําหน่ ายกระเบื้องเซรามิกปูพ้นื และกระเบื้องบุผนังชนิดต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“คัมพานา” (CAMPANA), และ “คาซา” (CASA)
2.นิ ค มอุ ต สาหกรรมหนองแค โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมหนองแค ตัง้ อยู่ ก.ม. 92
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุ รี เป็ นโครงการพัฒ นาที่ดินเพื่อขายมูลค่าโครงการประมาณ
3,400 ล้า นบาท ซึ่งมีเนื้ อที่โครงการ 2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา และพื้น ที่สําหรับ จัด
จําหน่าย 1,629 ไร่ 3 งาน 56.30 ตารางวา
และลักษณะผลิตภัณฑ์ มีดว้ ยกัน 2 ประเภท คือ
1.กระเบื้ อ งปู พ้ื น ป จั จุ บ ัน บริษั ท เป็ น ผู้ ผ ลิ ต กระเบื้ อ งปู พ้ื น ชนิ ด เคลือ บที่ มีคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากลสามารถใช้ได้ทงั ้ งานปูพน้ื และบุผนัง เป็ นกระเบื้องทีม่ กี ารดูดซึมนํ้ าตํ่าทีเ่ ผาเพียง
ั ๊ ้นรูปและนํ าไปเคลือบหน้ ากระเบื้องแล้วจึงเผา ทําให้มคี วาม
ครัง้ เดียว (Single Firing) คือ มีการปมขึ
แข็งแรงทนทานกว่ากระเบื้องบุผนัง นอกจากนี้กระเบื้องปูพ้นื ของ “คัมพานา“ มีลกั ษณะของผิวเคลือบ
และลวดลายทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้สามารถเลือกใช้ในสถานทีแ่ ตกต่างกันได้
2.กระเบือ้ งบุผนัง กระเบือ้ งบุผนังชนิดเคลือบของคัมพานาเป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสําหรับ
การใช้งานภายในอาคารมีน้ํ าหนักเบาเน้ นการใช้งานที่เหมาะสมต่ อการใช้งานบุ ผนังกระเบื้อง
บุผนังของคัมพานามีขนาด 20 x 25 ซม. และ 25 x 40 ซม.
บริษทั ไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)ลูกค้าส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ
90 เป็ นตัวแทนจําหน่ ายของบริษทั ซึ่งซือ้ สินค้าเป็ นประจํา เช่น บุญถาวร , โฮมโปร และแกรน
โฮมมาร์ท จะมีเพีย งส่ ว นน้ อ ยที่บ ริษัท จํ า หน่ า ยโดยตรงให้แ ก่ ลู ก ค้า รายย่ อ ย และเจ้า ของ
โครงการ การจําหน่ ายสินค้าของบริษทั ทีผ่ า่ นมาประมาณร้อยละ 90 เป็ นการจําหน่ายในประเทศ
ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 10 จะส่งออกจําหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, เกาหลี, ไต้หวัน,
ศรีลงั กา, ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในแถบอินโดจีนซึ่งบริษทั จะใช้ระบบการจําหน่ ายผ่านตัวแทน
จําหน่ายทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ขึน้ ประจําในแต่ละประเทศ
บริษัทไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตจําหน่ าย
กระเบือ้ งเซรามิก ซึง่ มีคแู่ ข่งขันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมากมาย ปญั หาหลักของบริษทั ในขณะนี้
ก็คอื ปจั จุบนั บริษทั ยังคงพบกับปญั หาสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการนํ าเข้ามา
ของกระเบื้องจากประเทศจีน ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปิ ดเขตการค้าเสรี ปจั จุบนั มีกระเบื้องจาก
ประเทศจีน นํ าเข้ามาขายซึ่งมีส่ ว นแบ่ งในตลาดเพิ่ม ขึ้น ทุ ก ๆปี โดยเป็ น การนํ าเข้าโดยร้าน
จําหน่ ายกระเบื้อ งและวัส ดุ ต กแต่ งประมาณ 70 เปอร์เซ็น ต์ และโรงงานผู้ผ ลิต กระเบื้อ งใน
ประเทศอีกประมาณ 30 เปอร์เซ็น ต์โดยในกลุ่ มที่นํ าเข้าโดยร้านจําหน่ ายกระเบื้องและวัสดุ
ตกแต่ง อาทิเช่น บุญถาวร แกรนด์โฮมมาร์ท โฮมโปร ฯลฯ จากปญั หาดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ส่งผล
กระทบต่อการทําตลาดของผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถสูร้ าคาของสินค้า
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จากจีนได้ เนื่องจากจีนมีต้นทุนการผลิตทีต่ ่ํากว่า ผนวกกับ ปั ญหาด้านการมีรายได้ที่ลดลง
อย่างต่ อเนื่ องของบริษัท ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2549 อันเกิดจากการที่บ ริษัท ไม่อาจแข่งขัน ราคากับ
กระเบื้องจากประเทศจีนที่มรี าคาที่ต่ําได้ และการแบกรับภาระการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการผลิต
และบริษทั ไม่สามารถทีจ่ ะขึน้ ราคาเพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่บริษทั ได้ ดังนัน้ บริษทั จึงมีอตั รากําไรตํ่า
กว่าคู่แข่งขันหลัก ในขณะนี้บริษทั กําลังเผชิญกับสถานการณ์ทม่ี คี วามเสียเปรียบในการแข่งขัน
และไม่สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งในปจั จุบนั ได้

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มแี นวคิดและทฤษฏีทก่ี ย่ี วข้องดังนี้
1. การสร้างความได้ เปรียบในการแข่ งขันของ Michael E. Porter เป็ นแนวคิดกล
ยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการแข่งขันระหว่าง หน่วยธุรกิจของบริษทั และหน่ วยธุรกิจของคู่แข่งขัน กล
ยุทธ์การแข่งขันที่ประสบผลสําเร็จนัน้ จําเป็ นต้องอาศัยแหล่งที่มาของการได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ยิ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน เหนื อคู่แข่งมากเท่าใด ก็ย ิ่งประสบผลสําเร็จมาก
เท่านัน้
2. การวิ เคราะห์ ส ภาพการแข่ งขัน ในอุต สาหกรรม (Five - Forces Model) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการใช้แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter ซึ่ง
ได้พฒ
ั นาเครื่องมือในการวิเคราะห์ทม่ี ปี ระโยชน์ในการสํารวจสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน โดย
อธิบายสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์ปจั จัย 5 ประการ ทีเ่ กิดจากการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมโดยเป็ นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมพืน้ ฐานในการแข่งขัน
3. การวิ เคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกิ จการ (SWOT Analysis)
เป็ น การประเมิน ป จั จัย ต่ า งๆ ที่มีผ ลต่ อ องค์ก รและอุ ต สาหกรรมด้ว ยการวิเคราะห์ SWOT
Analysis ซึ่งเป็ น หลัก การวิเคราะห์ 4 ด้านการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายนอก (External
Environment Analysis) เป็ น การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรค (Threat) ซึ่งมี
ด้วยดันหลายปจั จัย เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อาจจะรวมถึง
ลูกค้า คู่แข่ง ผูจ้ ดั จําหน่ ายและผูข้ ายเป็ นต้น ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal
Environment Analysis) เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ซึง่ เป็ น
การวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาความดึงดูดจากโอกาสและหาความได้เปรียบจากโอกาสของธุรกิจ
4. การสร้างกลยุทธ์โดย TOWS Matrix
การจัดทํากลยุทธ์ท่เี รียกว่า TOWS Matrix นัน้ ทําขึน้ เพื่อนํ ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดยุท ธศาสตร์และกําหนดกลยุท ธ์ เป็ น แมททริกซ์ท่ีแสดงถึงโอกาส และอุปสรรค จาก
ภายนอกบริษัทที่สมั พันธ์กบั จุดแข็ง และจุดอ่อนภายในบริษัท โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4
ทางเลือก ซึง่ เกิดจากการจับคูร่ ะหว่างปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายใน
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5. กลยุทธระดับองค์กร 3 ระดับ
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็ นกลยุทธ์ท่พี จิ ารณาถึงภาพรวม
ขององค์กร ตลอดจนแนวโน้มการดําเนินงานในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
การขยายตัว หรือดําเนินการในรูปต่างๆ ของลักษณะ ซึ่งโดยทัวไปกลยุ
่
ทธ์ระดับองค์กร ได้แก่
กลยุทธ์เติบโต กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ หรือ คงที่ และกลยุทธ์การตัดทอน
2. กลยุท ธ์ระดับ ธุรกิ จ (Business Strategy) การดําเนิ น การบริห ารเชิงกลยุท ธ์ใน
ระดับ ธุ รกิจมีผลต่ อความสําเร็จของธุรกิจเป็ นอย่างมาก กลยุท ธ์ระดับ ธุรกิจเป็ นการเน้ นการ
ปรับปรุงสถานการณ์แข่งขันขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ในหน่วยธุรกิจหนึ่งๆ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
เป็ นการบ่งชีว้ ่า องค์กรหรือหน่ วยธุรกิจจะแข่งขันอย่างไรในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น
กลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้ กลยุทธ์ตน้ ทุนตํ่า กลยุทธ์ความแตกต่างและกลยุทธ์การมุง่ เน้น
3. กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ /กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) กลยุทธ์การตลาด
ถือได้ว่าเป็ นกลยุทธ์ในระดับหน้าทีจ่ ะให้ความสําคัญกับการบรรลุเป้าหมายของหน่วยธุรกิจหรือ
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพื่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
การเพิ่มยอกขายขององค์กร โดยเฉพาะการเป็ น ผู้นํ าหรือผู้ต ามด้านเทคโนโลยีซ่ึงส่งผลต่ อ
ภาพลักษณ์และการดําเนินการขององค์กร ซึง่ ได้แก่ กลยุทธ์ 4P STP และ IMC

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
ซึง่ มีระเบียบวิธกี ารศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาแบบปฐมภูมิ (Primary Study) โดยทําการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
บริษทั โดยในรูปแบบของการสัมภาษณ์และจะใช้แนวคําถามทีเ่ หมือนกันเพื่อให้ได้มุมมองความ
คิดเห็นและผลการวิเคราะห์ทห่ี ลากหลายโดยหัวข้อการสัมภาษณ์จากครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
คือ สภาพตลาดโดยทัวไปของกระเบื
่
อ้ งเซรามิก ความต้องการกระเบือ้ งของลูกค้าและการเลือก
ซื้อ สภาพการแข่งขันของตลาดกระเบื้องเซรามิกในปจั จุบนั ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํ าเข้า
กระเบือ้ งจากประเทศจีน และความคิดเห็นต่างๆเกีย่ วกับกระเบือ้ งเซรามิกของบริษทั
2. การศึ กษาแบบทุ ติ ยภู มิ (Secondary Study) โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
รายละเอียดต่างๆจากเอกสาร บทความ บทวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ และจากหน่ วยงาน
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการผลิตและจําหน่ ายกระเบือ้ งเซรามิก ตลอดจนกลยุทธ์และการตลาด
ของคูแ่ ข่งขันจากแหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผลการวิ เคราะห์
จากผลการวิเคราะห์ประเมินปจั จัยภายในและภายนอก แล้วนัน้ สามมารถนํามากําหนด
เป็ นกลยุทธ์ โดยจาก Tows Matrix ได้แนวทางเลือกในการแก้ไขปญั หาดังนี้
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ก. ทางเลือกกลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate Strategies)
ในระดับนี้จะเป็ นการพิจารณาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอุตสาหกรรมและประเมินความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อใช้ในการกําหนดทิศทางขององค์กรว่าจะตัดสินใจอย่างไร โดยในระดับนี้แนว
ทางเลือกกลยุทธ์มี 3 กลยุทธ์ดว้ ยกัน คือ
1. กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)
2. กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
3. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy)
ข. ทางเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy)
แนวทางเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ มี 3 กลยุทธ์ คือ
4. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
5. กลยุทธ์การเป็ นผูน้ ําด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)
6. กลยุทธ์การมุง่ ทีค่ วามแตกต่าง (Focus Differentiation Strategy)
ค. กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy)
7. กลยุทธ์ดา้ นการตลาด
- กลยุทธ์ Segmentation, Targeting, Positioning (STP)
- กลยุทธ์สว่ นผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
- กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมโดยทัวไป
่ การศึกษา
คู่แข่งรวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องสามารถสรุปแนวทางเลือกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
และกํ าหนดกลยุ ท ธ์เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพและความได้เปรีย บทางการแข่งขัน ของบริษัท ไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) โดยแยกเป็ นกลยุทธ์ 3 ระดับได้ดงั นี้
1. กลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate Strategies)
กลยุท ธ์น้ี เป็ นความพยายามในการเพิ่มยอดขายโดยการปรับ ปรุงหรือพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่
สําหรับตลาดปจั จุบนั หรือสําหรับตลาดใหม่ ดังนัน้ บริษทั จึงควรอาศัยโอกาสจากภายนอกองค์กร
ที่เข้า มานั น้ ก็คือ การที่บ ริษั ท นั น้ สามารถหาและใช้ว ัต ถุ ดิบ หลัก ในการผลิต ส่ ว นใหญ่ จ าก
ภายในประเทศได้ ซึง่ โอกาสจากด้านนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้บริษทั สามารถลดต้นทุนต่างๆลงได้
ทําให้ตน้ ทุนในการผลิตลดตํ่าลงและส่งผลให้การตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์นนั ้ ตํ่าลงได้ ซึง่ ถือเป็ นความ
ได้เปรียบขององค์กร ดังนัน้ จึงทําให้บริษทั สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง พฤติกรรม
ของผู้บ ริโภคที่เปลี่ย นแปลงไปได้โดยอาศัยโอกาสจากวัต ถุ ดิบ ที่มีในประเทศ บวกกับ การที่
บริษัท มีจุดแข็ง คือ สามารถผลิต กระเบื้องเลีย นแบบธรรมชาติได้ดี ดังนัน้ เราจึงควรพัฒ นา
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ผลิตภัณ ฑ์ให้มคี วามแตกต่าง และอาศัยตัวแทนจําหน่ ายรายใหญ่ ขององค์กรในการกระจาย
สินค้าและยึดหลักนโยบายการบริหารทีม่ คี วามชัดเจนเพือ่ ให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพขึน้
โดยแนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product development) คื อ การเพิ่ ม สาย
ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามกว้าง และความลึกมากยิง่ ขึน้ โดยการคิดค้นเพิม่ ลวดลายสินค้าต่างๆให้มี
เพิ่ม มากขึ้น รวมทัง้ ในแต่ ล ะลวดลาย ก็ จ ะมีสีส ัน ให้ เลือ กหลากหลาย (หลายเฉดสี) เพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลายเช่นกัน
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategies)
โดยการทีธ่ ุรกิจมุ่งเน้นการมีตน้ ทุนตํ่า เพื่อทีจ่ ะใช้การมีตน้ ทุนทีต่ ่ํากว่าเป็ นการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และยังทําให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดจากขนาด
(Economies of scale) ด้วยการผลิตครัง้ ละมากๆ ซึง่ ตรงตามหลักการรูปแบบของอุตสาหกรรม
กระเบือ้ งเซรามิกทีม่ กี ารผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) นอกจากนี้การทีจ่ ะทําให้ธุรกิจ
มีต้น ทุ น ที่ต่ํ า ยังต้อ งอาศัย การออกแบบด้า นแนวคิด ผลิต ภัณ ฑ์ (Product Concept) ที่เน้ น
ฟงั ก์ชนั พืน้ ฐานการใช้ประโยชน์เป็ นหลัก บวกกับการออกแบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะ
สามารถช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆได้ ทําให้ธุรกิจสามารถลดราคาสินค้าและขายสินค้าในราคาที่
เหมาะสมและสามารถใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในการแข่งขันกับตลาดกลาง-ล่างได้ ซึง่ ถือเป็ นกลยุทธ์
ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจในการนําไปสูก่ ารแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
3. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
กลยุทธ์ในระดับหน้าทีน่ ้ี ผูว้ จิ ยั เลือกทีจ่ ะทําการศึกษาผลิตภัณฑ์ กระเบือ้ งเซรามิกปูพน้ื
ขนาด 30*30 เซนติเมตร ซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้า Business to Business โดยมีการกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด ดังนี้
ก.กลยุทธ์ Segmentation, Targeting, Positioning (STP)
การกําหนดส่วนตลาด (Segmentation)
การแบ่งส่วนตลาดของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั กว่าร้อยละ 90 จะเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายของบริษทั ซึง่ ซือ้ สินค้าเป็ นประจํา เช่น บุญถาวร , โฮมโปร และแกรนโฮมมาร์ท
จะมีเพียงส่วนน้อยทีบ่ ริษทั จะจําหน่ายโดยตรงให้แก่ลกู ค้ารายย่อย
การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย (Targeting)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ คือ บริษทั /ร้านค้า/ห้างร้าน ตัวแทนจําหน่ ายราย
่ ง เช่น บุญถาวร , โฮ
ใหญ่ท่ที ่เี ป็ นผูข้ าย กระจายสินค้าสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้อย่างทัวถึ
มโปร และแกรนโฮมมาร์ท
การวางตําเหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning)
การวางตําเหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษทั
1.สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัวถึ
่ ง
2.สินค้ามีลวดลาย สีสนั ให้เลือกมากขึน้ มีความทันสมัย
3.สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
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4.ราคาไม่สงู
ข.กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
1.นโยบายด้านผลิตภัณฑ์
การรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกระเบือ้ งคัมพานาเน้นเพือ่ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตัวแทน
จําหน่ายรายใหญ่เพือ่ กระจายสินค้าขายต่อให่กบั กลุ่มระดับกลางลงล่าง โดยจะมีการกําหนด
สินค้าใหม่ออกสูต่ ลาด ประมาณ 4-5 รุน่ หรือ 4-5 ลาย โดยแต่ละรุน่ จะมีเฉดสีให้เลือกอย่าง
หลากหลาย
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นแนวคิด 3 แนวทางหลัก คือ
- แบบอิงแนวคิดจากธรรมชาติ (Nature)
- แบบร่วมสมัย (Contemporary)
- แบบสมัยใหม่และความงาม (Modern & Pretty)
3.ด้านบริการ
เปิดให้บริการ Campana Studio ซึง่ เป็ นลักษณะของ One Stop Service เป็ นการ
ให้บริการลูกค้าเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้ขอ้ มูลเรือ่ งกระเบือ้ งเซรามิก
ราคา (Price)
สําหรับกลยุทธ์ดา้ นราคาของกระเบือ้ งเซรามิก ถือเป็ นกลไกอย่างหนึ่งในการแข่งขันทาง
การตลาดเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ ายรายใหญ่ ซ่งึ มีอยู่รอ้ ยละ 90
ดังนัน้ การกําหนดราคาจึงขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายประการ เช่น
- ปริมาณการซือ้
- ขนาดของร้านค้าตัวแทน
- การให้เครดิตแก่รา้ นค้า
โดยเน้นแนวคิดกระเบือ้ งราคาถูกและเหมาะสมกับคุณภาพ
ช่องทางจัดจําหน่ าย (Place)
โดยการพัฒนารูปแบบของช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านร้านตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ใน
ลักษณะของ Campana Studio โดยมีการให้บริการการแก้ไขปญั หาแบบครบวงจรให้กบั ลูกค้า
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ในขัน้ ของการส่งเสริมการตลาด จะเป็ นการนําแนวคิดการวางแผนการสือ่ สารตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) มาใช้กาํ หนดกลยุทธ์รว่ มกันกับการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น Above
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the Line และ Below the Line แต่ทงั ้ นี้เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจในข้างต้น บริษทั จึง
เน้นกลยุทธ์แบบ Below the Line มากว่า

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาสภาพปญั หาการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ ายกระเบื้องเซรามิกเพื่อกําหนด
กลยุท ธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จํากัด (มหาชน) พบว่าการกําหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโตโดยการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาดนัน้ มีความสอดคล้องกับแนวความคิดของPhillip Kotier
ซึ่งกล่าวถึงเครื่องมือที่ช่วยในการกําหนดกลยุท ธ์ หรือ TOWS Matrix ซึ่งได้ให้แนวคิดไว้ว่า
องค์ก รควรดําเนิ น กลยุ ท ธ์ระดับ องค์ก รแบบเติบ โตเมื่อองค์ก รอยู่ในสถานการณ์ ท่ีดีท่ีสุด ซึ่ง
สามารถนําพาบริษทั ไปสูเ่ ป้าหมายและก่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
กลยุ ท ธ์ ร ะดับ ธุร กิ จ คือ กลยุ ท ธ์ก ารเป็ น ผู้นํ า ด้า นต้ น ทุ น กลยุ ท ธ์ก ารสร้า งความ
แตกต่างและการมุ่งสร้างความแตกต่าง เป็ นกลยุทธ์ท่มี คี วามสอดคล้องกับแนวความคิดของ
Michael E. Porter ซึ่งกล่ าวถึงการใช้ความสามารถหรือจุดแข็งในตลาดผลิตภัณ ฑ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันจากต้นทุนหรือความแตกต่าง
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ หรือกลยุทธ์การตลาดมีความสอดคล้องกับทฤษฎีหลายประการ
กล่าวคือ เป็ นกลยุทธ์ทฝ่ี า่ ยงานต้องปฎิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจหรือขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับบริ ษทั
1. บริษทั ควรมีการวางแผนและพัฒนาการตลาดเพื่อให้กลุ่มลูกค้ารูจ้ กั สินค้าของบริษทั
มากขึน้
2. บริษทั ควรใช้กลยุทธ์การเติบโตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ของผูผ้ บู้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3. บริษทั จะต้องมีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาพนักงานผูผ้ ลิต และผูอ้ อกแบบกระเบื้องให้
สินค้าทีผ่ ลิตออกมานัน้ มีคุณภาพ
4. บริษทั ควรมีการจัดทําการวัดผลหรือประเมินด้วยการวัดผล KPI ทุกๆ 3 ถึง 6 เดือน
5. บริษทั ควรนํ า Balanced Scorecard มาใช้ร่วมด้วยซึ่งถือเป็ นเครื่องมือทางด้านการ
จัดการทีช่ ว่ ยในการนํากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Strategic Implementation)
6. ควรมีการเสนอแนะเกีย่ วกับการนํากลยุทธ์ต่างๆไปใช้ในการปฏิบตั ิ
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาในครัง้ นี้ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นนั ้ อาจจะยังไม่เพียงพอดังนัน้ จึง
ควรเพิม่ จํานวนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ตัวแทนจําหน่ายให้มากขึน้
2. ควรศึกษาในด้านกลยุทธ์ระดับหน้าทีอ่ ่นื ๆ ประกอบด้วย
3. ควรศึกษาเพิม่ เติมในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้ารายย่อยด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย เพือ่ ให้ทราบปจั จัยทีแ่ ท้จริงในการเลือกซือ้ และนําผลที่
ได้มาปรับปรุงในด้านของผลิตภัณฑ์ การบริการ
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